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Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na 

úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to 

5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej 

vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od 

pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00 

hod. 

Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na 

tel. č.: 519 419 321. 

Restaurace u Soukalů, Kobylí 71 nabízí rozvoz denního menu v ceně od 80,-Kč 

včetně rozvozu, výběr ze 4 jídel. Rozvoz minutek a pizzy v případě doplňkového 

zboží. Objednávky na tel.: 776 741 181. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že v pondělí 16.11.2020 bude přerušena 

dodávka elektrické energie v čase od 7:30h do 12:00h v části Hodonínská od č. p. 

14 a 162 po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 36 a 163, Pod Humny u Cihelny po 

křižovatku s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po 

č. p. 111, U ŠKOLY, u Hrnčírny celá mimo keramičky a v čase od 10:00h do 

14:00h v části Chaloupky, Na Rybníčku, Pod Humny, U hřiště, Za humny, u 

Kašnice č. p. 112 + garáže, Národopisný stadion, z důvodu plánovaných prací na 

zařízení distribuční soustavy. 

Úklidová firma přijme muže, invalidního důchodce na pracoviště v Čejči. 

Informace na tel. č.: 604 203 139. 

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a 

nabízí práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí 

postačí jen základní vzdělání, uchazeče o práci zaškolíme: 1.   Čalounice, 

2.   Dělník v čalounické výrobě – bednař, balič (výroba koster postelí, balení 

hotových postelí), 3.   Švadlena, 4.   Skladník skladu hotových výrobků, 5.   Řidič a 

závozník rozvozu postelí, oba s oprávněním skupiny B – rozvoz, vynáška a 

montáž postelí, 6.   Řidič mezinárodní kamionové dopravy s oprávnění C+E, v 
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ČR i zemích EU. Nabízíme odpovídající mzdu, množství firemních benefitů, 

jako např.: 25 dnů dovolené, příspěvek 1.000,- kč na dopravu/měsíc, docházkový 

bonus 1.500,- kč, firemní školka, firemní jídelna, slevy na firemní výrobky. Bližší 

informace zjistíte na telefonním čísle: 727 807 451 nebo 519 440 651, nebo 

kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. 

Vladimíra Kučery, personalisty. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka 

Idared 1. jakost – 24,-Kč/kg, mix – 12,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu 

v listopadu od 9 do 12 hod. Informace na tel. č.: 605 521 622. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 9.11.2020 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonaprince, Gala 20-24Kč/kg, brambory na 

uskladnění 25kg 10,-Kč/kg, cibule 12,-Kč/kg, včelí med 170,-Kč/kg. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 12.11.2020 od 

10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec. Například: Hovězí líčka 239 Kč/kg, vepřová krkovice 109 

Kč/kg, vepřové výpečky 99 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, tlačenka, 

uzený bok, paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 

413.  

Hasiči Krumvíř oznamují, že v sobotu 14. listopadu budou sbírat vysloužilé 

elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, 

vysavače, televizory, monitory, počítače, vrtačky, brusky apod. Sběr bude 

probíhat od 9 do 12 hodin na hasičské zbrojnici nebo elektroodpad připravte 

v sobotu před dům. Převzít lze pouze kompletní elektrozařízení. Těžké 

spotřebiče pomůžeme vynést a naložit. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 12.11.2020 a v pátek 13.11.2020 

neordinuje. 

 

 

 

 

 


